
بالصههيغة بالصههيغة, النهههي والنهههي بههالمعنى النهههي ال خ على التبس ال ن
المضههارع بصههيغة التسههتعل ء وجههه علههى الكههف هو: طلب عليه المصطلح
الصههيغة هذه بغير النهي على دل ما النهي, وأما الناهية, هذا بل المقرو ن

نهيهها ليههس بههالمعنى, لكههن نهيهها كهها ن وإ ن اصههطلاحا نهيهها يسههمى ل فههإنه
. بالصطل ح

ووالرجيم:  الشيطا ن من بالله : أعوذ القارئ هههه ذذ ي ((  للهه مم ا هكهه وق ول من وخ ذمهه
بب ورا لم هت من هث بة ذم وف مط لم هن من هث بة ذم وق ول لم وع مم هث هك هج ذر مخ لل هي مف لم ذط هغههوا هثهه هل مب وت ذل

مم هك لد هش لم وأ هنوا هث هكو وت لخ ا ذل هيو مم هش هك من ذم من وو لفم ى وم وو وت من هي هل ذم مب هغوا وق هل مب وت ذل وو
لل وج ممم ى وأ وس مم هم هك لل وع ول ون وو هلههو ذق مع وو وت هههه ذذ ي *  للهه ذيهه ي ا مح هت هي ذميهه هي وذا وو ذإ وفهه

وضم ى لرا وق مم وم ا وأ لن ذإ هل وف هقههو هه وي من ولهه هن هكهه هكههو وي مم وف ولهه وأ ور *  ولههم ى وته ون ذإ ذذي للهه ا
ون هلو ذد وج ا ذت ذف ي هي وي ا ذه آ لل لنم ى ال ون وأ هفو ور مصهه ون هي ذذي للهه هبوا * ا لذ ذب وكهه وتهه ا ذك مل ذب ا

ومهه ا ذب ون ا وو مل وسهه مر أ
ذه و ون ا ذبهه ول هسهه وف هر مو وسهه ون وف همههو ول مع ذذ وي ذإ هل *  مغل ول ذفهه ي ا

مم ذه ذق ون ا مع هل وأ ذسهه لسل ون ووال هبو وح مسهه ذفهه ي هي ذم *  ذميهه وح مل لم ا ذر ذفهه ي هثهه لنهه ا ال
ون هرو وج مس لم هي هث ول *  مم ذقي هه ون ول مي مم وم ا وأ هت من ون هك هكو ذر مش )) هت

ونآية, ((  : هذه الشيخ هكو ذر مش يوقههف ال ي رؤوس ؟ اليههة آخههر ) هههي) هت
للمصههلين (( فويلتقول:  أ ن يجوز بها, يعني بعدها ما تعلق وإ ن عليها

 )). س اهون صلتهم عن هم (( الذينتقول:  ثم  وتقف))
ون مي وأ مم وم ا ((  هت من ون هك هكو ذر مش من)) هت ذم ذن  ((  ذه هدو لل إ ن بها. لكن )) متعلق ال

عليه. يوقف توقيفي فهو آية رأس كانت
لم:  القارئ هث ول ((  مم ذقي هه ون ول مي مم وم ا وأ هت من ون هك هكو ذر مشهه من هت ذمهه ذن *  ذه هدو للهه ال
هلوا للوا وق ا لن ا وض مل وع مم وب من ول هك هعوا ون مد من ون هل ذم مب لئ ا وق مي وك وش ذل وذ لل وك ذض هه هي لل ال

ون ذري ذف وك ا مل ). .) ا
(( هههو:  وتعههالى تبارك الله قال الرجيم الشيطا ن ما بالله : أعوذ الشيخ
خلقكههم: أ ي آخههره؛ ) إلههى.) نطفههة من ثم تراب من خلقكم الذ ي
الشاعر:  التقدير, قال مع اليجاد بمعنى خلقكم, والخلق ابتدئ
 يفر ي ل ثم يخلق الناس وبعض    تقول ما تخلق ولنت

بتقدير.  إيجاد فهو
مههن أننهها  فالصههل" منهه آدم أبيكههم " بخلهق قههال: )) تراب (( من

ومنههه ا نعيههدكم وفيههه ا خلقنهه اكم (( منه ا:  الرض هذه تراب, من
آدم لبنههي بالنسههبة والخههر الول هههي فالرض))  أخرى ت ارة نخرجكم

البعث.  يوم إلى
الصههل ة عليههه آدم نسههل باعتبههار  وهههذا" )) منهه ي نطفة من " (( ثم



نسههل باعتبههار الثههالث, والثههاني الطور  هذا)) علقة من (( ثم والسلم
طفل يخرجكههم (( ثههم الخيههط  مثل" غليظ " دمقال:  آدم, والعقلة

"قههوله:  إلههى الخههر الخلههق وإنشهها ء المضههغة ذكههر تعههالى الله  وطوى))
أطفال, قال: بمعنى  وإنما" أطف ال )) بمعنم ى طفل يخرجكم (( ثم

هههذا مفههرد, وعلههى جمع, وطفل يخرجكم, وهي في الكاف من احال لنها
وأ ن المفههرد بمعنههى طفل إ ن أطفال, وقيل بمعنى طفل يكو ن أ ن فيتعين

باعتبههار جمعهها يخرجكههم طفل, فيكههو ن منكههم وااحد كل يخرج المعنى: ثم
إلههى احاجههة فل هههذا طفل, وعلههى يخههرج منهها وااحد كل المجموع, أ ي: أ ن

أطفال.  بمعنى طفل تأويل
)) " (( لتبلغههوا )) يبقيكم " (( ثم قال: )) أشدكم لتبلغوا (( ثم
محههذوف فمتعلقههها هذا متعلق, وعلى إلى تحتاج اللم ل ن ذلك قدر وإنما

مههن قههوتكم )) تتك امههل أشدكم " (( لتبلغوايبقيكم.  والتقدير: ثم
يكههو ن مهها الدشههد, أقههوى بلههوغ هههذا"  الربعيههن إلههم ى سههنة الثلثين
فشيئا, ولكن دشيئا بالنحدار يبدأ الربعين, ثم إلى تسنة ثلثين من النسا ن

أكههثر, وقههد الزمههن مههن مههد ة قوته تبقى أ ن توجب عوامل هناك يكو ن قد
فههي الربعيههن, لكههن تمههام قبههل قوته تنهدم أ ن توجب عوامل هناك تكو ن

الضعف.  في بدأ تسنة أربعين النسا ن تم إذا أنه الصل
شدشههيوخا  يعنههي" وكسره ا الش يء )) بضم شيوخ ا لتكونوا " (( ثم
شدشيوخا الهوجهين ذكهر إذا المؤلهف طريهق تسهبعيتا ن, وههذه والقرا ءتها ن و

تبلغوا كبارا يعني دشيوخا لتكونوا تسبعيتا ن, ثم القرا ءتا ن أ ن فمعناه جميعا
الشيخوخة.  تسن

الشههد قبههل )) أ ي قبههل مههن يتههوفم ى مههن قهه ال: " (( ومنكههم
مسههمم ى أجل (( ولتبلغههوا لتعيشوا بكم ذلك والشيخوخة, فعل

(( ولتبلغههواقههوله:  وهو العطف احرف لوجود ذلك يقدر  والمفسر)) "
بمعنههى محههدودا, والمسههمى وقتهها مسههمى أجل  ولعههل)) مسمم ى أجل

المحدود.  بمعنى المعين, وهو
اللههه احكمة وتفهموا العقول ذو ي من تكونوا  أ ي)) تعقلون (( ولعلكم

فيههه يكههو ن القههدر أ ن ال ن تههرو ن وتشههريعه, فههأنتم تقههديره فههي وجل عز
دشههيئا الشههرائع فيههه تكههو ن الشههرع يكبر, وهكههذا احتى فشيئا دشيئا المقدر
أ ن الشههرعية وتسنته الكونية تعالى الله تسنة من تكمل, وهذه احتى فشيئا
الحكمة من الكمال, وهذا تبلغ احتى تتطور وااحد ة, بل دفعة تأتي ل المور

البالغة. 



بههل الدراك عقههل بههذلك المههراد  ليههس)) تعقلههون (( لعلكموقههوله: 
عقل ن:  العقل والردشد, ل ن التدبير عقل بذلك المراد
دشههروط يقههال: مههن الشههرعية, ولهههذا التكههاليف عليه تتوقف إدراك عقل
وردشههد: وهههو تههدبير الدراك. وعقل عقل به العقل, والمراد الصل ة صحة
لعقههل بالنسههبة أنهم مع يعقلو ن ل الكفار أ ن نقول التصرف, ولهذا احسن

منههه خالو ن هم والتصرف التدبير عقل أذكيا ء, لكن أدشدا ء أقويا ء الدراك
)).   تعقلو ن ولعلكم مسمى أجل (( ولتبلغوا

مههن آدم, ففيههها بنههي وغايههة آدم بني منشأ تعالى الله بين اليات هذه في
الفوائد:

إل خههالق ل وأنههه واحههده خلقنهها الذ ي هو وتعالى تسبحانه الله أ ن أول: بيا ن
مههن خلقههوا (( أمالطههور:  تسور ة في وتعالى تبارك الله قال الله, وقد

 ؟ الجواب ) ما) الخ القون هم أم ش يء غير
فلهههم الخههالقين, إذ ن هههم دشي ء, وليسوا غير من يخلقوا لم الجواب: أنه

. خالق
لقههوله: الههتراب هههو آدم بني أصل أ ن الكريمة: بيا ن الية هذه فوائد ومن

طبههائع اختلفههت ثههم يختلف, ومههن أنه معروف  والتراب)) تراب (( من
اختلههف آدم, كمهها بني ألسنة آدم, واختلفت بني ألوا ن آدم, واختلفت بني

. ذلك وغير والسبا خ والطين الرمل منه تعرفو ن كما أصلهم, فالتراب
المها ء وههو آخهر أصهل إلهى الصهل ههذا الكريمة: انتقال الية فوائد ومن

دافههق مهه اء من خلق خلق مم ا النس ان (( فلينظرالمني:  النطفة
مهه اء (( مههنأخههرى:  آيههة ) وفههي) والترائب الصلب بين من يخرج
كالمهها ء تسههائل, ليههس غيههر لنههه يجههر ي ول يندفع ل غليظ  يعني)) مهين
يتحرك. ل ضعيف أ ي مهين ما ء هو يسيل, بل الذ ي المائع
لههم أمههه, وهنهها بطههن فههي النسهها ن خلق الكريمة: تطور الية فوائد ومن
الصههل, والعلقههة هههي النطفة والعلقة, ل ن النطفة إل وجل عز الله يذكر
المههاد ة, أصههل وهههو بالههدم إل تكو ن ل الحيا ة أ ن الحيا ة, إذ ماد ة أصل هي

لهلك. النسا ن دم تفرغ لو ولهذا
فههي الحال هذه بعد أنه وجل عز الله قدر ة الكريمة: بيا ن الية فوائد ومن
. متكامل طفل يخرج أمه بطن
أطفههال خروجهههم بعد الناس قسم الله أ ن الكريمة: أيضا الية فوائد ومن
أقسام:  إلى

يموت.  ثم أدشده النسا ن يبلغ الول: أ ن القسم



الشيخوخة.  يبلغ والثاني: أ ن
الشيخوخة.  وقبل الدشد بلوغ قبل ذلك, أ ي قبل يموت والثالث: أ ن

وجههل, عههز اللههه مشههيئة محههض نقول: هههذا ؟ هذا يكو ن أتساس أ ي وعلى
محههض كههونه مههع المشههيئة, لكههن محههض معلههوم, لكنههه أتسههاس له ليس

العمر يطول بها دشرعية وأتسبابا كونية أتسبابا تعالى الله يقدر قد المشيئة
ذلك.  من العكس على أتسباب الله يقدر الصحة, وقد وتبقى
(:  قوله في وتسلم عليه الله صلى النبي ذكره ما الشرعية التسباب فمن
فليصههل رزقههه فهه ي لههه ويبسههط أثره ف ي له ينسأ أن أحب من

وطههول الههرزق تسههعة أتسباب من الراحم  صلة أ ن على دليل  هذا) رحمه
عمههره, وهههذا فيطول راحمه يصل أ ن العبد لهذا تعالى الله العمر, فييسر

وتسههلم عليههه اللههه صههلى النههبي به, فحثنا لنا علم ل مكتوب, ولكننا دشي ء
في الضار ة التسباب توقي فهو الكونية التسباب الطريقة, وأما بهذه عليه

الطبهها ء, يعرفه من معلوم, وأكثر أمر وهو له نهاية ل دشي ء الصحة, وهذا
مهها وهههوا ء وغههذا ء دوا ء مههن الصحة أتسباب من للنسا ن تعالى الله فييسر
. العمر طول به يكو ن
محههدود فإنه بالنسا ن طال مهما الجل الكريمة: أ ن الية هذه فوائد ومن

تسههيبقى أنههه جههدا, يظههن بعيدا أمل يمد نفسه في النسا ن أ ن غاية, مع له
محتوم, والشههي ء الجل فإ ن بلغ مهما الواقع في المئات, ولكنه عشرات
العمههر, قههال ينقههص يمضههي يههوم كل النهاية, ل ن غايته المعدود المحدود

الشاعر: 
الجل من يدني مضى يوم وكل     يقطعها باليام يفر ح والمر ء

عمههرك اللههه دشهها ء يقطعههها, يقههول: مهها باليههام يفههر ح صحيح, المر ء وهذا
مههن يطول الجل, إذا من يدني مضى يوم وكل كثيرا, لكن ومتعت طويل

يرونههه ا يوم (( كأنهمالجل:  انتها ء عند ثم آخر؛ وجه من ويقصر وجه
مضههى, ال ن بمهها يسههتقبل مهها وقس))  أوضح اه ا عشية إل يلبثوا لم
ذلك, أدشبه ما أو تسنة عشرين أو تسنة خمسين أو تسنة تستين عمر من منا

بهالمس, كهأنت اليهوم أنت ال ن تساعة, يعني كأنها مضت التي اليام هذه
قههال: أاحلم, ولههذلك كأنههها تسههاعة أمههس, كأنههها قبل كأنت بالمس وأنت

)). مسمم ى أجل (( ولتبلغوا
ل ن والبيا ن بالعلم علينا وجل عز الله نعمة الكريمة: بيا ن الية فوائد ومن
)). تعقلون (( ولعلكملقوله:  وذلك العقل في الغاية لبلوغ تسبب ذلك
اللههه أاحكههام أ ن اللههه, أ ي أاحكههام تعليههل الكريمهة: إثبههات الية فوائد ومن



بحكمة.  معللة تعالى
الشههرعية الاحكههام علههى أو الشههرعية  الاحكههام علههى مقتصههر هههذا وهههل

كلههها والشههرعية الكونيههة اللههه أاحكههام الجواب: الثههاني, فكههل ؟ والكونية
لنهها, والنههاس معلومههة تكههو ن قههد الحكمههة هههذه لحكمة, لكههن كلها معللة

وجههل عههز اللههه يطلعههه من متباينا, منهم عظيما اختلفا هذا في يختلفو ن
بيههن مههن يطلعههه, ومنهههم ل من دشرعه, ومنهم وأتسرار خلقه أتسرار على

ذلك. 
الفقههها ء يههذكره معللة, ومهها كلها لحكمة كلها الشرعية الله أاحكام وكذلك

ه ليهس أنهه بذلك يعنو ن ل تعبد ي الحكم هذا أ ن من يعنهو ن علهة, وإنمها ل
لمهها التعبد, ولهههذا مجرد إل لنا ليس لنا, فنحن معلومة غير علته أ ن بذلك

: مهه ا قهه الت عنههه ا الله رض ي ع ائشة المؤمنين أم المرأة سألت
: ( كهه ان قهه الت الصههلة تقضهه ي ول الصوم تقض ي الح ائض ب ال

 هذه) الصلة بقض اء نؤمر ول الصوم بقض اء فنؤمر ذلك يصيبن ا
أراد لههو احكمههة, لكههن كلههه اللههه اللههه, دشههرع دشههرع الحكمة الحكمة, إذ ن

. طيب عليه احرج فل معقولة احكمة لذلك يلتمس أ ن إنسا ن
اللههه ل ن : العقل ء العقههل, أ ي أهههل علههى الكريمة: الثنا ء الية فوائد ومن

 طيب. )) تعقلون (( ولعلكمفقال:  غاية جعله تعالى
قائههل: قههال احكمههة, فههإ ن لها والشرعية الكونية الله أاحكام أ ن ال ن ذكرنا
يسههألون وهههم يفعل عم ا يسئل  (( لتعالى: قوله عن تجيبو ن ماذا

ل قال يفعل, بل لما احكمة ل يقل لم الله منافا ة, ل ن ل الجواب: أنه ) ؟)
مهها أنههه عنه, نعلههم يسأل ل احكمة فهو يفعله ما كل يفعل, ل ن عما يسئل
يسأل.   فل لحكمة إل فعله

فإنمهه ا أمههرا قضم ى فإذا ويميت يحي ي الذ ي (( هو:  تعالى قال ثم
قههدر ة كمههال تههبين اتستئنافية جملة كالول ) هذا) فيكون كن له يقول

فههي الحيهها ة يجعههل  أ ي)) ويميههت يحيهه ي الذ ي (( هو وجههل عههز الله
مههع أو  واحههده)) ويميههت يحي ي الذ ي (( هو الحي في والموت الميت
ربه في احاجه للذ ي إبراهيم قال ويميت, ولهذا يحيي أاحد ل واحده ؟ غيره
وأميههت أحيهه ي أنهه ا قهه ال ويميت يحي ي الذ ي (( رب يإبراهيم:  قال

مههن بههه ا فههأت المشههرق مههن ب الشههمس يههأت ي اللههه فههإن قهه ال
قيههل فهإ ن احيهها؛ يميهت أ ن ول ميتهها أاحههد يحيههي أ ن يمكهن فل))  المغرب

إذ ن قلنها: بلهى, ولكهن ؟ المهوتى يحيهي مريهم ابهن عيسى أليس اللهه, ب
)).  الله بإذن الموتم ى (( يحي يالية:  بنفس



ما قلنا: بلى, ولكن ؟ فيموت احي وهو الخر يقتل الرجل قيل: أليس فإ ن
النسهها ن أوداج تقطههع مهها الماتة, وكثيرا هو وليس الموت تسبب هو فعله

اللههه بيههد والماتههة الاحيهها ء أ ن ويحيى, فالحاصل احيا يبقى ثم بطنه ويشق
وجل.  عز

كههن لههه يقول (( فإنم ا ش يء إيج اد )) أراد أمرا قضم ى " (( فإذا
وااحههد وليههس المههور وااحههد فهههو دشأنا, أ ي بمعنى  أمرا: هنا)) " فيكون

يوجههده أ ن يعجههزه ل فههإنه وقدره الشؤو ن من دشأنا قضى إذا الوامر, أ ي
خلقههه آدم كمثههل اللههه عند عيسم ى مثل (( إنفيكو ن:  كن بالكلمة

كلمههة بههأنه عيسههى يوصف ) ولهذا) فيكون كن له ق ال ثم تراب من
كههن لههه قههال وقههدره أمههرا قضههى إذا أنههه بكلمته, فالحاصل كا ن الله, أ ي
فيكو ن. 

ودات المهراد وهل و الكهل, احهتى ؟ الكهل أو المعهدومات أو الموج أراد ل
 لههو" شهه يء " إيج اد:  المؤلههف فينعدم, فقههول كن له قل دشي ء إعدام
له قال إعدام أو إيجاد من أمرا قضى إذا خيرا, لنه لكا ن إعدامه أو زادها

وأنههت أيامهها تبقههى بيتهها تهههدم أ ن أردت لههو وجههل عز الله غير فيكو ن؛ كن
يقههول بكاملههها كلها القرية أو البيت هذا يهدم أ ن أراد إذا الله تهدمه, لكن

أو دشههيئا بإيجههاد أمههرا قضههى إذا نقههول هبا ء, فإذا تنهدم, تكو ن فيكو ن كن
كههل (( إنهه ا:  وتعههالى تبههارك الله قال فيكو ن؛ كن له يقول فإنما إعدامه
بأفعههاله المتعلق والكبير الصغير بقدر دشي ء ) كل) بقدر خلقن اه ش يء
)) واحههدة إل أمرنهه ا (( وم ا بقههدر فهو خلقه  دشي ء عباده, كل وأفعال
دشي ء ليس البصر  لمح)) ب البصر (( كلمحهو:  ل, ما ؟ المأمور ويتأخر
تعههالى وقههال للتعقيههب؛ فيكو ن, الفا ء تكرار, كو ن بدو ن منه, وااحد أتسرع

)) ب السهه احرة هم فإذا واحدة زجرة ه ي (( فإنم االناس:  بعث في
أراد كمهها كلههها الدشههيا ء تكههو ن بها وااحد ة الله, كلمة أعظم ما الله تسبحا ن

بههه, لكههن يعلم ل المأمور هذا كا ن الله, وإ ن أراد كما وجل, تكو ن عز الله
قههال: اكتههب ؟ أكتب ماذا القلم: رب قال الله, لما أراد كما يكو ن أ ن لبد
ل أنههه مع القيامة يوم إلى كائن هو ما القيامة, فكتب يوم إلى كائن هو ما

وههه ي السههم اء إلههم ى اسههتوى (( ثميمتثههل,  أ ن فلبد أمر يعلم, لكن
أتينهه ا ق التهه ا كرههه ا أو طوعهه ا ائتينهه ا وللرض لههه ا فقهه ال دخهه ان

إكراه, طوع.  فيه ) ما) ط ائعين
(( فإنمهه ا دشههي ء إعدام أو دشي ء  أ ي: بإيجاد)) أمرا قضم ى (( إذاإذ ن: 

إذا, وهههي لجههواب رابطة فإنما قوله في  الفا ء)) فيكون كن له يقول



الفهها ء تههأخير, ل ن  بههدو ن)) فيكههون (( كنالتعقيب, وقوله:  على تدل
للتعقيب. هذه

قرا ءتنهها: كههن فيههها  إذ ن" أن بتقههدير وفتحههه ا النههون " بضمقههال: 
ش ن, كن ن ن, فعلى فيكو للتسههتئناف, وعلههى الفا ء تكو ن الولى القرا ء ة فيكو

معروفههة الفعههل, وهههي بعدها ينتصب التي السببية فا ء الفا ء تكو ن الثاني
النحو. علم في

معنههم ى ههه ي الههت ي الرادة عقههب يوجههد أن, أ ي " بتقههديرقههال: 
" عقههبالمؤلههف, يقههول:  هههذا عههن اعههف  اللهههم" المههذكور القول
بههذلك ينفههي أ ن  يريههد" المههذكور القههول بمعنم ى ه ي الت ي الرادة

يقول, لنه أ ن يريد  إنما)) كن له يقول (( إنم اقوله:  أ ن القول, يعني
مههذهب مههذهبه وجههل, فههإ ن عههز اللههه قههول ينفي أ ن يريد ه عنه الله عفا ه

دشيئا بالنفس, وليس القائم المعنى هو الكلم إ ن يقولو ن الذين الدشاعر ة
صههريحة: اليههة أ ن مههع إليههه؛ المههوجه إلههى يصههدر توجيههها يسههمع, وليههس

. )) فيكون (( كن مصدق صريح  قول)) له يقول (( إنم ا
أ ن دشههك فكهها ن, ول يكو ن أ ن يريد أ ي كلمه  على)) له (( يقولمعنى: 

احرفههه عمههن يعفههوا أ ن تعالى الله مواضعه, نسأل عن للكلم تحريف هذا
فههي أخطههأ الخير, لكنههه إل الله دشا ء إ ن فيه نعتقد ل نية, والمؤلف بحسن

أمههر فيمتثههل إليههه الموجه يسمعه مسموعا قول يقول أنه هذا, والصواب
وجل.   عز الله
ويميههت, وهههذا يحيههي الذ ي هو تعالى الله أ ن الكريمة: بيا ن الية هذه في
ربوبيته.  تمام من

(( فإذا:  لقههوله عليههه بصههعبة ليسههت والماتههة الاحيا ء أ ن فوائدها ومن
علههى الههرد فوائههدها ). ومن) فيكون كن له يقول فإنم ا أمرا قضم ى
)) رميههم وههه ي العظهه ام يحيهه ي (( منقههالوا:  الههذين البعث منكر ي
ير (( أوتعالى:  قال فيكو ن, ولهذا كن يقول العبث قضى إذا أنه ؟ وجهه

لنهه ا وضرب مبين خصيم هو فإذا نطفة من خلقن اه أن ا النس ان
قهل رميهم وهه ي العظه ام يحيه ي مههن قهه ال خلقهه ونسه ي مثل

جعههل الههذ ي عليههم خلق بكل وهو مرة أول أنشأه ا الذ ي يحييه ا
لههه يقههول (( فإنم ا:  قههال أ ن ) إلى) ن ارا الخضر الشجر من لكم
).  ) فيكون كن

الموتى إاحيا ء على وجل عز الله قدر ة على الدالة الدلة بيا ن على ولنأتي
إاحيهها ء علههى قههدرته على أوجه ثمانية تعالى الله ذكر اليات, لقد هذه في



الموتى: 
) وجههه) مههرة أول أنشههأه ا الههذ ي يحييه ا (( قل:  قوله الول الوجه
إعادتههها, ل ن علههى قههادر مههر ة أول إنشههائها علههى قدر الذ ي ل ن ؟ الدللة
عليه أهون وهو يعيده ثم الخلق يبدئ الذ ي (( وهو أهو ن العاد ة

 طيب. ))
ل هههو يعنههي ؟ الدللههة  وجههه)) عليم خلق بكل (( وهوالثاني:  الدليل
هههو ؟ يعجههزه الذ ي فما الخلق عليه يخفى ل كا ن الخلق, فإذا عليه يخفى
قدير.  دشي ء كل على

هههذه دللههة  وجههه)) نهه ارا الخضههر الشههجر مههن لكم جعل (( الذ ي
الشههجر مههن جعههل الههذ ي ؟ المههوتى إاحيهها ء علههى اللههه قههدر ة على الجملة
الحجههاز فههي معههروف دشجر الموتى, فيه يحيي أ ن على قادر نارا الخضر

أخرج ضده, فالذ ي من النار نارا, فخرجت ادشتعل هكذا بالقد ح ضربته إذا
الرطوبههة فيه الخضر الموتى, الشجر يحيي أ ن على قادر ضده من الضد

الحههار ة المههاد ة هههذه والحههرار ة, فيخههرج اليبوتسههة فيههها والنههار والههبرود ة
(( فههإذاالقههدر ة, وقههوله:   تمام من بارد ة, وهذا رطبة ماد ة من اليابسة

وأوقههدتموه, هههذا خههرج أنههه للتوكيههد, تأكيههد  هههذا)) توقدون منه أنتم
طيب. 
يخلههق أن علم ى بق ادر والرض السم اوات خلق الذ ي ليس (( أو

إاحيهها ء علههى أو الاحيهها ء إعههاد ة علههى يقههدر ؟ الدللههة ) وجه) بلم ى مثلهم
النههاس, فالقههادر خلههق مههن أكههبر والرض السههماوات خلق ل ن ؟ الموتى

دونه.  ما على قادر الكبر على
أ ن علههى قادر فهو العليم الخلق كا ن فإذا  ؟)) العليم الخلق (( وهو

خامس.  دليل الموتى, هذا إعاد ة دشي ء, ومنه كل يخلق
الدللههة ) وجه) فيكون كن له يقول أن شيئ ا أراد إذا أمره (( إنم ا

المهوتى, (( إاحيا ء احتى دشي ء كل فتعم الشرط تسياق في نكر ة دشيئا أ ن ؟
تردد.  ول أعوا ن إلى يحتاج ) ل) فيكون كن له يقول أن

وجههه الجملههة هههذه))  شهه يء كههل ملكههوت بيده الذ ي (( فسبح ان
 ؟ منها الدللة

عمههوم  مههن)) شه يء كل ملكوت بيده الذ ي (( فسبح ان:  الطالب
العموم. ضمن يدخل فالبعث دشي ء لكل مالكا كا ن كل, فإذا
العجز ومنها النقائص عن الله )) تنزيه  فسبح انآخر: (( : وجه الطالب

الاحيا ء. عن



وجها ن. هذا ن : طيب الشيخ
كههل خههالق فهههو دشههي ء كههل مالههك تعههالى اللههه ثالث, كو ن : وجه الطالب

له.  مالك الشي ء دشي ء, فخالق
الثامن.  هذا))  ترجعون : (( وإليه الشيخ
عبثهها, فكوننهها الخلق لكا ن الرجوع هذا  لول)) ترجعون (( وإليهنقول: 

عبثا.  كلها الحيا ة لكانت إاحيا ء, وإل من لبد إذا الله إلى نرجع أ ن لبد
العمههل, عليه ينبني لنه الموت بعد الاحيا ء وجل عز الله تقرير إلى فانظر

ليههس دام ما دشي ء ل ي يعمل يعمل، لم الحساب بيوم يؤمن ل أاحدا أ ن لو
ويسههرق ينهههب للدنيا يعمل النسا ن إذا ؟ ونحيا نموت الدنيا الحيا ة إل فيه

دشههي ء, الدنيا هذه ورا ء ليس لنه دشي ء كل ويعمل الخمر ويشرب ويزني
وجل عز الله تجدو ن الخر, ولهذا باليوم باليما ن إل نستقيم أ ن يمكن فل

لههو كههثير ة, ربمهها مواضههع فههي بههه باليمهها ن الخههر بههاليوم اليمهها ن يقههر ن
الخههر باليوم اليما ن وبرتسله, ل ن به اليما ن من أكثر لوجدناها أاحصيناها

يههوم أمامنهها أعمالنهها بههأ ن ونؤمن نعتقد أننا لول العمل, ونحن أتساس عليه
اليمهها ن هبهها ء, فلهههذا يهذهب لنههه الصهالح العمههل على احرصنا ما القيامة
بههالله يههؤمن ل مههن التسههتقامة, أمهها علههى الباعث أعظم من الخر باليوم
هبا ء. كله عمله تسيكو ن فهذا بالبعث ول الخر واليوم
). ) يج ادلون الذين إلم ى تر (( ألم:  قوله على وقفنا طيب

...:  السائل
المههور مههن طيب ؟ الحسية المور أو الغيبية المور من هذه : هل الشيخ

فيكههو ن, اللههه كههن السههمع به جا ء ما على نقف إذ ن ؟ العقلية أو السمعية
. أعلم

أ ن يقولههو ن المشههايخ فههي يعتقههدو ن الههذين لبعههض بالسنة : دشيخ السائل
عليهههم احاتسم ردا وإرادته, فنريد تعالى الله بإذ ن ولكن ويضر ينفع الشيخ

 ؟ المسألة هذه تشكل لنه
 ؟ لهم أذ ن الله أ ن على الدليل أين : نقول الشيخ

الشي ء. هذا احصول الحس, كثر ة الدليل : يقولو ن السائل
كههل يههدركه دشههي ء يكههو ن أ ن إمهها الشي ء هذا احصول كثر ة : طيب الشيخ
أ ن اللههه, وإمهها فيسههتجيب الههدعا ء, يهدعوا للمشايخ, مثل ميز ة فل إنسا ن
هههؤل ء تخههدم الشياطين, الشياطين من فهو النسا ن يدركه ل دشيئا يكو ن

يوقههع أ ن إل منهها يريههد ل الله, والشيطا ن تسبيل عن يضلو ن لنهم الشيو خ
الله. ذكر عن ويصدنا والبغضا ء العداو ة بيننا



أخلههي تههب العههوام, يقهول: تعههال يغههرو ن أنهههم دشههك ل هههذا, وإل فنقههول
هههذا يحههول والشههيطا ن ظههاهرا وجههل عههز اللههه يههدعو احصانا, ثههم احمارك
احمههارا, الحصهها ن  لصههار... يههرو ح احقيقههة بالرؤية, وإل احصا ن إلى الحمار

بالباطل.  الناس أموال يأكلو ن والتمويه, وهم السحر من نوع يعني
رفههع قههد يقولههو ن: إنههه المشايخ أفريقيا في الجهات بعض من تسمعت أنا

عنهها دشههي ء, ورفههع ول نزكي ول نصلي ول نصوم أ ن احاجة التكليف, ل عنا
خمسههين يههتزوج الههتيس مثههل منهههم الوااحههد يكههو ن المحرمات, ولهذا كل

التكههاليف, عنههه مرفههوع ولههي عنده, هههو دشرعي نكا ح بعقد أكثر أو امرأ ة
وصههلت إذا الغاية؛ إلى تصل احتى وتسائل إل هي ما التكاليف ويقول: هذه

أو السههيار ة ويركب للسفر يتأهب التكاليف, كالرجل بطلت خل ص للغاية
العافيههة, اللههه رماههها, نسههأل البلههد إلههى وصههل الجمههل, فههإذا عصهها يأخههذ

يقههول: إنههي النههاس بعههض أ ن التسلم دشيخ ذكر تخدمه, احتى والشياطين
هههذا احج, قال ما الشام في وهو ه تيمية ابن يا أنت ه عرفة في أنت رأيتك

هههذا ويقههول يريههد الههذ ي ويقههول تيمية ابن ويقول: أنا بي يتمثل الشيطا ن
احرام.   وهذا احلل

؟ والخالق ؟ الله أتسما ء من : الخلق الطالب
والغفار. الذنب وغافر الغفور الله, مثل أتسما ء من : نعم, والخالق الشيخ

 ؟ والنو ن الكاف بين أمره من يقول: تسبحا ن  من...:  الطالب
أمههر والنو ن, كههن, يعنههي الكاف بعد أمره هذا, من بصحيح هو : ما الشيخ

قبههل فهههو أمههره يعنههي فعلههه هههو الههذ ي المر كا ن مأمور, فإ ن بمعنى هنا
والنههو ن، الكههاف بعههد فهو مأموره هو الذ ي المر كا ن والنو ن, وإ ن الكاف
بالكههاف أمهره تقهول: مهن أو !. بعههد بصهحيح ليس وهو جائزا, جائز ليس

 ... كلها هذه تقل ل والنو ن, أو
ممالرجيههم:  الشههيطا ن مههن بههالله : أعههوذ القارئ ول وأ ور ((  ولههم ى وتهه ون ذإ ذذي للهه ا

ون هلو ذد وج ا ذت ذف ي هي وي ا ذه آ لل لنم ى ال ون وأ هفو ور مصهه ون* هي ذذي للهه هبوا  ا لذ ذب وكهه وتهه ا ذك مل ذب ا
ومهه ا ذب ون ا وو مل وسهه مر أ

ذه و ون ا ذبهه ول هسهه وف هر مو وسهه ون وف همههو ول مع ذذ وي ذإ هل *  مغل ول ذفهه ي ا
مم ذه ذق ون ا مع هل وأ ذسهه لسل ون ووال هبو وح مسهه ذفهه ي هي ذم *  ذميهه وح مل لم ا ذر ذفهه ي هثهه لنهه ا ال
ون هرو وج مس لم هي هث ول *  مم ذقي هه ون ول مي مم وم ا وأ هت من ون هك هكو ذر مش من هت ذمهه ذن *  ذه هدو للهه ال

هلوا للوا وق ا لن ا وض مل وع مم وب من ول هك هعوا ون مد من ون هل ذم مب لئ ا وق مي وك وش ذل وذ لل وك ذض هه هي لل ال
ون ذري ذف وك ا مل مم ا هك ذل وذ وم ا *  مم ذب هت من ون هك هحو ور مف ذض ذف ي وت مر ل

و ذر ا مي وغ قق ذب وح مل وم ا ا ذب وو
مم هت من ون هك هحو ور مم هلوا وت هخ مد وب * ا ووا مب وم وأ لن وه ون وج ذدي ذل وه ا وخ ا وس ذفي مئ ذب ووى وف مث وم

ون ذري قب وك وت هم مل مر* ا ذب مص وف ا لن   ود ذإ مع ذه وو لل قق ال لمهه ا وح ذإ وك وف لنهه وي ذر وض هن معهه ذذ ي وب للهه ا



مم هه هد ذع مو ون وك وأ لن وي لف وو وت ون ا ون مي ول ذإ ون وف هعو وج مر ). [غافر]) هي
الراحيم: نبتدأ الراحمن الله بسم الرجيم الشيطا ن من بالله : أعوذ الشيخ

السهبت اليهوم ههذا  فهي1416 العهام لههذا الصهيف احلقهات في دراتستنا
وإياكم يوفقنا أ ن تعالى الله العام, ونسأل هذا من صفر دشهر من العادشر

الصالح.  والعمل النافع للعلم
دأب, وإلههى مصههابر ة وإلههى مكابههد ة إلههى يحتههاج العلم إ ن لكم أقول وإني
إذا عليه, أمهها تسهل أمرا وصار اعتاده ذلك على نفسه النسا ن عود وكلما
يكههو ن أ ن جههدا عليههه يصههعب فههإنه والسههكو ن والدعههة الكسههل إلههى ركن

في كالمجاهد العلم طلب في تعودت, والنسا ن وما النفس مجتهدا, ل ن
اللههه تسههبيل فههي الجهههاد جعل تعالى الله العد ة, ل ن إعداد في الله تسبيل

لينفههروا المؤمنههون كهه ان (( وم اتعههالى:  قههال احيههث عديلين والعلم
مههن نفر (( فلول الجهاد في جميعا يخرجوا أ ن يمكن ل ) يعني) ك افة

فه ي (( ليتفقهههوا طائفههة وقعدت  يعني)) ط ائفة منهم فرقة كل
)) يحههذرون لعلهههم إليهههم رجعههوا إذا قههومهم ولينههذروا الدين

وينذروا الدين ف ي (( يتفقهواالباقية,  الفرقة هم ليتفقهوا: الفاعل
 )). يحذرون لعلهم إليهم رجعوا إذا قومهم

اللههه, تسههبيل فههي الجهههاد  من أوكد العلم طلب العلما ء: إ ن بعض قال بل
إ ن الجهههاد, بههل علههى ينبنههي ل والعلههم الجهاد عليه ينبني العلم طلب ل ن

العلههم, فلهههذا بطلههب إل الصههحيح الوجه على يجاهد أ ن يمكن ل المجاهد
العلههم فههي ويحفههظ ويههذاكر ويراجههع يطالع النسا ن فبقا ء أوكد, إذ ن كا ن

بسوا ء.  تسوا ء الله تسبيل في كالمجاهد هو الشرعي
قلنهها: ل ؟ العلههم طلههب أو اللههه تسههبيل فههي الجهاد أفضل أيهما تسئلنا ولو

نقههول من الناس الطلق, فمن على الخر على أاحدهما نفضل أ ن يمكن
أفضل.  احقك في العلم له: طلب

النبي أجوبة تجدو ن أفضل, ولهذا احقك في نقول: الجهاد من الناس ومن
إنسهها ن كههل يخههاطب أنه العمال بين التفاضل في وتسلم عليه الله صلى

يقههول احيههث النفس على يرد الذ ي الدشكال ينفك احاله, وبهذا تقتضيه بما
كههذا العمههال أفضههل الاحههاديث بعض في وتسلم عليه الله صلى الرتسول

هههو الختلف هههذا أ ن وكذا, فيقههال كذا العمال أفضل بعضها وكذا, وفي
فههي أفضههل العلم طلب الناس المخاطب, نقول: بعض احال احسب على

احفاظهها للعلم وعا ء كا ن أفضل, فمن احقه في الجهاد الناس احقه, وبعض
أكثر.  ينتج لنه أفضل احقه في العلم طلب فهذا للعلم مكابدا فاهما


